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Uw persoonlijke bankrekening
Inhoud:

1. Rekeningoverzicht

2. Rekeninggegevens

3. Betaling toevoegen

4. Bankopdrachten

5. Begunstigden

6. Valuta’s

7. VVV en Schema

1.1 Algemeen mbt Bankrekening
1.2 Rekeningoverzicht

2.1 Rekeninggegevens (scherm en zoeken)
2.2 Overzichten

3.1 Betaling toevoegen

4.1 Bankopdrachten

5.1 Begunstigde toevoegen

6.1 Valuta’s

7.1 VVV en Schema



Uw persoonlijke bankrekening

Naast de bankrekening van de PE heeft elke trainee een 
eigen bankrekening, de persoonlijke bankrekening. Op
deze persoonlijke bankrekening kan salaris worden gestort 
en bijvoorbeeld een bonus of een eindejaarsuitkering 
(keuze van de bedrijfsleider). De trainee gebruikt de 
persoonlijke bankrekening om er voor eigen gebruik 
producten bij andere PE’s mee te kopen.

De persoonlijke bankrekening wordt aangemaakt zodra de 
trainee met de gebruikersnaam voor de eerste keer inlogt 
in het portaal.  

De bedrijfsleider kan deze bankrekening inzien via menu 
PE-admin / submenu Trainee en dan klikken op 
bankrekening.



Uw persoonlijke bankrekening

Bedrijfsleider Trainee

De zichtbare functies in het menu verschillen een bedrijfsleider en een trainee.
Het verschil betreft de beschikbaarheid van de opties:
• Vrijgeven bankopdrachten 
• Rekeninglabels
• Instellingen
• De optie overboeking tussen eigen rekeningen toevoegen werkt niet omdat een trainee 1 bankrekening 

heeft.



Bankrekening / Rekeningoverzicht

Menu Bankrekening van PE / submenu Rekeningoverzicht. Hier wordt  de rekening 
van de trainee zichtbaar. Door op een blauw gedrukte rekening (1) te klikken opent het 
transactieoverzicht en spring je automatisch naar het tweede submenu: 
Rekeninggegevens.

De code van de 
PenNed bank is: 

PENB.
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Klik op Betaalrekening 
voor een overzicht van 

deze rekening



Bankrekening / Rekeninggegevens

Menu Uw Persoonlijke Bankrekening van PE / submenu Rekeninggegevens
Via dit menu kun je transacties bekijken en opzoeken. 
Bekijken
• Selecteer de juiste bankrekening via het drop down-menu. 
• Selecteer de gewenste periode via de kalender of via het invoeren van een datum volgens het format dag-

maand-jaar. 



Bankrekening / Rekeninggegevens

Menu Uw Persoonlijke Bankrekening / submenu Rekeninggegevens
Via dit menu kun je transacties bekijken en opzoeken. 
Opzoeken
Vul een zoekoptie. Het is mogelijk transacties te zoeken op de naam, het rekeningnummer, de omschrijving of 
een bedrag.

Zoekoptie 
invoeren.



Bankrekening / Rekeninggegevens downloaden

Downloaden van rekeninggegevens
Menu Uw Persoonlijk Bankrekening van PE / submenu Rekeninggegevens → klik op gewenste format
Het is mogelijk een overzicht van de gegevens in een bepaald format te downloaden. De opties zijn 
rekeninggegevens als PDF of als Excelbestand. Klik op het gewenste format en geef vervolgens de gewenste 
periode voor het overzicht aan.



Bankrekening / Betaling toevoegen

Aanmaken van een bankopdracht via Betaling toevoegen. Voor alle betalingen die niet verlopen via buy
buttons op websites.
Menu Bankrekening van PE / submenu Betaling toevoegen
Vul de velden in. Klik op BEWAREN!
Of op BEWAREN EN EEN ANDERE TOEVOEGEN. Dit gebruik je bij het verwerken van meerdere 
betalingsopdrachten tegelijk.



Bankrekening / Bankopdrachten

Alle door de trainee toegevoegde betalingen staan onder Bankopdrachten. 
Menu Uw Persoonlijke Bankrekening / Bankopdrachten. De trainee kan hier zien wanneer de 
bankopdracht wordt verwerkt. Ook kan de trainee de bankopdracht verwijderen (1) door op het     te 

klikken.

1



Bankrekening / Begunstigden

Begunstigde Toevoegen
• Klik op Begunstigde toevoegen
• Vul naam of rekeningnummer in
Klik op ZOEKEN
• In beeld verschijnen opties
• Selecteer de juiste begunstigde
Klik op TOEVOEGEN

Let op:
Een PE kan twee 
bankrekeningnummers hebben: Kijk 
op de factuur naar welke rekening er 
overgeboekt moet worden.



Bankrekening / Valuta’s 

Wisselkoersen van alle valuta’s zijn uitgedrukt in Euro’s. Deze lijst is noodzakelijk voor 
betalingen aan landen buiten de Euro-zone.



Bankrekening / Schema


